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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, 
da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. izreka pohvalo za namero Komisije, da izvede raziskave Eurobarometra o zaupanju v 
podjetja; zagovarja stališče, da družbena odgovornost gospodarskih družb lahko celovito 
pripomore k ponovni pridobitvi izgubljenega zaupanja, saj je to nujno potrebno za 
okrevanje gospodarstva;

2. poudarja, da koregulacija in samoregulacija ne moreta nadomestiti ustrezne ureditve na 
področjih, ki jih pokriva družbena odgovornost gospodarskih družb, vendar meni, da bi 
lahko podprli obstoječe zasebne in prostovoljne pobude za družbeno odgovornost 
gospodarskih družb z določitvijo osnovnih načel za zagotovitev doslednosti, 
pomembnosti, sodelovanje različnih zainteresiranih strani in preglednosti;

3. pozdravlja namero Komisije o ustanovitvi „skupnosti praks” za družbeno odgovornost 
gospodarskih družb; meni, da mora takšna skupnost dopolnjevati kodeks dobre prakse za 
koregulacijo in samoregulacijo, kar bi vsem zainteresiranim stranem omogočilo, da se 
skupinsko izobražujejo, s čimer bi se izboljšala učinkovitost in odgovornost ukrepov 
različnih zainteresiranih strani v zvezi z družbeno odgovornostjo gospodarskih družb;

4. v celoti podpira namero Komisije o predložitvi zakonodajnega predloga o „razkritju 
nefinančnih podatkov” po podjetjih; opozarja, da izraz „nefinančni” ne bi smel prikriti 
dejanskih finančnih posledic vplivov na družbo, okolje in človekove pravice za podjetja; 
poziva k ambicioznemu predlogu, ki bi EU umestil v središče različnih mednarodnih 
aktualnih pobud za obvezno trajnostno poročanje gospodarskih družb, kar je popolnoma 
skladno z namero, da celostno poročanje, kot ga trenutno razvija Mednarodni svet za 
celovito poročanje, do konca desetletja povsod postane obvezno;

5. obsoja korupcijo gospodarskih družb in davčno utajo; poziva Komisijo, naj se v razpravi o 
družbeni odgovornosti gospodarskih družb ponovno posveti tej problematiki pod točko
„dobro upravljanje”;

6. poudarja, da se vezni člen med ustrezno odgovornostjo gospodarskih družb in dobrim 
upravljanjem lahko zagotovi le, ko družbena odgovornost gospodarskih družb postane 
pomemben del gospodarske družbe in vpliva na njeno vsakodnevno finančno strategijo; 
meni, da bi morala Komisija raziskati, kako je mogoče zagotoviti, da bi se s strategijo 
družbene odgovornosti gospodarskih družb strinjale uprave.


